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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής της ΕΕ να θεσπιστεί σε ολόκληρη την 
ΕΕ κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ).

Τα κράτη της ΕΕ έχουν διαφορετικές βάσεις φορολογίας, που στην πράξη λειτουργούν ως 
εμπορικοί φραγμοί της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η πρόταση για την ΚΕΒΦΕ θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές της φορολογίας των εταιρειών 
στην Ευρώπη με τη δυνατότητα επίτευξης βελτιώσεων για εταιρείες που λειτουργούν 
διασυνοριακά, μειώνοντας το διοικητικό κόστος και τη γραφειοκρατία. Θα επιτευχθεί έτσι 
μια αποδοτικότερη ενιαία αγορά, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της ΕΕ 
και θα γίνουν πιο ελκυστικές παγκοσμίως οι αγορές της ΕΕ σε σύγκριση με άλλες μεγάλες 
αγορές, όπως αυτές των ΗΠΑ και της Κίνας.

Οι βασικές ανησυχίες του εισηγητή είναι:

Η ΚΕΒΦΕ πρέπει να είναι προαιρετική για τις εταιρείες. Ένα υποχρεωτικό σύστημα θα 
προκαλούσε αύξηση του κόστους, ιδίως για τις ΜΜΕ, και δεν θα επετύγχανε επομένως 
αύξηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι επίσης 
σημαντική η ύπαρξη ανταγωνιστικών συστημάτων και θεσμικού ανταγωνισμού. Δεν 
συνιστάται να γίνει το σύστημα υποχρεωτικό προτού συγκεντρωθεί πρακτική εμπειρία και 
γίνουν γνωστές οι επιπτώσεις του συστήματος.

1. Το επίπεδο του φορολογικού συντελεστή πρέπει να ορίζεται από τα εθνικά κοινοβούλια. 
Στόχος είναι η ενίσχυση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών και όχι η 
εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών.

2. Πρέπει να αρθούν τα διασυνοριακά εμπόδια. Επομένως, το σύστημα πρέπει να επιτρέπει 
την ενοποίηση κερδών και ζημιών εξαρχής, ούτως ώστε να διευκολύνει την αύξηση της 
διασυνοριακής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Η ΚΕΒΦΕ πρέπει να επιτρέπει την απλούστευση, επιβάλλοντας την υποβολή μιας μόνο 
δήλωσης για ολόκληρο τον όμιλο, «υπηρεσία μιας στάσης» (one-stop shop). Ο 
περιορισμός του διοικητικού άχθους και της γραφειοκρατίας είναι ζωτικός για το 
σύστημα της ΚΕΒΦΕ· θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης, αλλά και θα δώσει κίνητρα 
για την επίτευξη κοινής φορολογικής αντιμετώπισης.

4. Το σύστημα πρέπει να είναι τόσο ελκυστικό ώστε να επιλέγουν οι εταιρείες να 
συμμετέχουν στην ΚΕΒΦΕ – δημιουργώντας πραγματικά οφέλη.

Ο εισηγητής προτείνει τις κάτωθι αλλαγές:

Αλλαγές του μαθηματικού τύπου - να αφαιρεθεί ο συντελεστής των πωλήσεων: Ο 
μαθηματικός τύπος για τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να 
βασίζεται σε δύο μόνο συντελεστές: εργασία και στοιχεία ενεργητικού.
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Οι πωλήσεις ανά προορισμό συνεπάγονται σημαντική απομάκρυνση από την ισχύουσα αρχή 
της ανάθεσης των τελικών δικαιωμάτων επιβολής φορολογίας στο κράτος πηγής. Η αρχή της 
φορολόγησης ανάλογα με την πηγή έχει έντονη ισχύ στα κράτη μέλη της ΕΕ και έχει 
αποτελέσει για πολύ καιρό την κατευθυντήρια αρχή στις εργασίες του ΟΟΣΑ για τη διεθνή 
φορολογία.
Επίσης, τα μικρομεσαία κράτη μέλη με μικρή εσωτερική αγορά θα πληγούν έντονα από την 
απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω του τύπου αυτού.

Επιπλέον, θα είναι σχετικά εύκολη η καταστρατήγηση του συντελεστή των πωλήσεων με 
βάση τον προορισμό. Θα μπορούσε να προσληφθεί ένας ανεξάρτητος πράκτορας πωλήσεων 
(που έχει την έδρα του σε κράτος χωρίς ΚΕΒΦΕ) ως μεσάζων για να προβεί στις πωλήσεις εξ 
ονόματος του ομίλου στη σχετική αγορά, μεταφέροντας έτσι τον προορισμό των πωλήσεων 
από το επιδιωκόμενο κράτος στο κράτος επιλογής. Τέτοιες ευκαιρίες φορολογικού 
σχεδιασμού θα υπονόμευαν τη νομιμότητα του συντελεστή και θα καθιστούσαν πιθανότατα 
απαραίτητους πολύπλοκους κανόνες κατά της φοροαποφυγής.

Φόρουμ ΚΕΒΦΕ: θέσπιση φόρουμ για την ΚΕΒΦΕ μεταξύ των κρατών μελών για την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών (αλλαγές της αιτιολογικής σκέψης 26 και του άρθρου 123).

Ταχύτερη αναθεώρηση: η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε αναθεώρηση ήδη μετά από τρία 
έτη προκειμένου να διαπιστώσει τις επιπτώσεις της ΚΕΒΦΕ (άρθρο 133).

Εκτίμηση των επιπτώσεων της ΚΕΒΦΕ κατά την αναθεώρηση της οδηγίας: μετά από 
τρία έτη, η Επιτροπή θα εκτιμήσει τα υπέρ και τα κατά της θέσπισης ενός υποχρεωτικού 
συστήματος, προκειμένου να θεσπίσει ενιαία ΚΕΒΦΕ στην ΕΕ.

Η Επιτροπή θα αναλύσει επίσης τις επιπτώσεις της οδηγίας επί των φορολογικών βάσεων των 
κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο συνυπολογίζοντας τις κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις επί της μετεγκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας και των 
θέσεων απασχόλησης εντός της ΕΕ.

Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της ΚΕΒΦΕ και σε άλλες οντότητες 
πλην των εταιρειών, όπως στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις: σε μερικά κράτη μέλη 
πολλές επιχειρήσεις παίρνουν τη μορφή συνεταιρισμών. Η Επιτροπή πρέπει να αναλύσει το 
εάν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις σαν να ήταν εταιρείες.

Το στοιχείο του ποσοστού ολοκλήρωσης σε μακροχρόνιες συμβάσεις: πρέπει να 
διαγραφεί το άρθρο 24, δεδομένου ότι δεν πρέπει να υποχρεώνονται οι εταιρείες να 
προβαίνουν σε αυτόν τον υπολογισμό μόνο για φορολογικούς σκοπούς. Δεν είναι κάτι κοινό 
στα λογιστικά καθεστώτα των κρατών μελών και θα καθιστούσε το σύστημα πιο πολύπλοκο.

Να καταστεί ελκυστικότερη η ΚΕΒΦΕ: οι διατάξεις της ΚΕΒΦΕ πρέπει να είναι πιο 
επωφελείς για τις εταιρείες απ’ ότι τα ισχύοντα εθνικά συστήματα.

Οι κανόνες για την απόσβεση πρέπει να είναι γενναιόδωροι για τις εταιρείες. Στο άρθρο 39 
πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο από 25 σε 35 % της βάσης απόσβεσης του συνολικού 
ενεργητικού της εταιρείας.
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Η απαίτηση του άρθρου 59 για την καταγραφή των δοσοληψιών ενδοομιλικών συναλλαγών
φαίνεται αμφισβητήσιμη, δεδομένου ότι θα προκαλέσει πρόσθετη διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση των εταιρειών.

Διασαφήνιση των διατάξεων για τη διαδικασία ελέγχου: άρθρο 122. Η δυνατότητα να 
μπορεί κάθε αρμόδια αρχή να κινήσει διαδικασία ελέγχου ολόκληρου του ομίλου ή μέρους 
του ανεξαρτήτως της φορολογικής αρμοδιότητας θα έχει απαράδεκτες διοικητικές 
επιπτώσεις.

Να γίνει αυστηρότερος ο κανόνας για τις καταχρήσεις abuse rule: Πρέπει να αλλάξει το 
άρθρο 80, ώστε οι τεχνητές συναλλαγές με βασικό σκοπό την αποφυγή της φορολογίας να 
αγνοούνται κατά τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Πρόταση οδηγίας Τροπολογία

(3α) Ο φορολογικός ανταγωνισμός ασκεί 
πίεση επί των κυβερνήσεων για να 
κρατούν υπό έλεγχο τις δαπάνες. Ωστόσο, 
η θέσπιση κοινής ενοποιημένης βάσης 
φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) δεν θα 
παρέμβει στον φορολογικό ανταγωνισμό, 
δεδομένου ότι το σύστημα δεν 
περιλαμβάνει την εναρμόνιση των 
φορολογικών συντελεστών.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς 
αποτελεί το βασικό παράγοντα για να 
τονωθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία 
απασχόλησης. Η θέσπιση ΚΕΒΦΕ θα 
βελτιώσει την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση 
με τον περιορισμό του διοικητικού 
κόστους και της γραφειοκρατίας που 
αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, ιδίως οι 
μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 
διάφορα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Ο μαθηματικός τύπος για τον 
επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής 
βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις
εξίσου σταθμισμένους συντελεστές 
(εργασία, στοιχεία ενεργητικού και 
πωλήσεις). Ο συντελεστής εργασίας θα 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις 
δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό των 
εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής 
των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να 
αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά 
στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται 
από τον μαθηματικό τύπο λόγω του 
μεταβλητού τους χαρακτήρα και των 
κινδύνων καταστρατήγησης του 
συστήματος. Η χρήση των συντελεστών 
αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα 
συμφέροντα του κράτους μέλους 
καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να 

(21) Ο μαθηματικός τύπος για τον 
επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής 
βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο
εξίσου σταθμισμένους συντελεστές 
(εργασία και στοιχεία ενεργητικού). Ο 
συντελεστής εργασίας θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες 
μισθοδοσίας και τον αριθμό των 
εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής 
των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να 
αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά 
στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται 
από τον μαθηματικό τύπο λόγω του 
μεταβλητού τους χαρακτήρα και των 
κινδύνων καταστρατήγησης του 
συστήματος. Η χρήση των συντελεστών 
αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα 
συμφέροντα του κράτους μέλους 
καταγωγής. Οι συντελεστές και οι 
σταθμίσεις αυτές θα εξασφαλίζουν ότι τα 
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εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του 
κράτους μέλους προορισμού. Οι 
συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα 
εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται 
εκεί όπου πραγματοποιούνται. Ως 
εξαίρεση στη γενική αρχή, όταν το 
αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν 
αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια 
ρήτρα διασφάλισης προβλέπει 
εναλλακτική μέθοδο.

κέρδη φορολογούνται εκεί όπου 
πραγματοποιούνται. Ως εξαίρεση στη 
γενική αρχή, όταν το αποτέλεσμα του 
επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια 
την έκταση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης 
προβλέπει εναλλακτική μέθοδο.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η Επιτροπή πρέπει να 
δημιουργήσει νέο φόρουμ ΚΕΒΦΕ, 
παρεμφερές προς το κοινό φόρουμ 
σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης (JTPF), 
στο οποίο θα μπορούν οι εταιρείες και τα 
κράτη μέλη να εξετάζουν ζητήματα και 
διαφορές που αφορούν την ΚΕΒΦΕ. Το 
φόρουμ αυτό θα πρέπει να μπορεί να 
καθοδηγεί τις εταιρείες και τα κράτη 
μέλη και θα αναγνωρίζεται ως 
δικαστήριο δυνάμει της δεύτερης 
παραγράφου του άρθρου 267 ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η Επιτροπή θα πρέπει να (27) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
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επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 
μετά την πάροδο πέντε ετών και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν την 
Επιτροπή παρέχοντας τα κατάλληλα 
στοιχεία για την εργασία αυτή,

επανεξετάσει την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας μετά την πάροδο τριών ετών από 
την έναρξη ισχύος της, και τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να υποστηρίξουν την Επιτροπή 
παρέχοντας τα κατάλληλα στοιχεία για την 
εργασία αυτή,

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκπίπτουσες δαπάνες περιλαμβάνουν το 
κόστος των πωλήσεων και όλα τα έξοδα, 
χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον 
μπορεί να εκπέσει, στα οποία υποβάλλεται 
η φορολογούμενη εταιρεία με σκοπό την 
απόκτηση ή τη διασφάλιση εισοδήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης και των εξόδων 
άντλησης ιδίων κεφαλαίων ή σύναψης 
δανείων για τους σκοπούς της επιχείρησης.

Οι εκπίπτουσες δαπάνες περιλαμβάνουν το 
κόστος των πωλήσεων και όλα τα έξοδα, 
χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον 
μπορεί να εκπέσει, στα οποία υποβάλλεται 
η φορολογούμενη εταιρεία με σκοπό την 
απόκτηση ή τη διασφάλιση εισοδήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης και των εξόδων 
άντλησης ιδίων κεφαλαίων ή σύναψης 
δανείων για τους σκοπούς της επιχείρησης.
Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες σχετικές 
με την προστασία του περιβάλλοντος και 
τη μείωση των εκπομπών άνθρακα 
θεωρούνται επίσης ως εκπίπτουσες 
δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται

Μακροχρόνιες συμβάσεις
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1. Μακροχρόνια σύμβαση είναι εκείνη 
που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) συνάπτεται με σκοπό τη μεταποίηση, 
εγκατάσταση ή κατασκευή ή την παροχή 
υπηρεσιών·
β) η διάρκειά της υπερβαίνει ή 
αναμένεται να υπερβεί τους 12 μήνες.
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18, τα 
έσοδα που σχετίζονται με μακροχρόνια 
σύμβαση αναγνωρίζονται, για 
φορολογικούς σκοπούς, στο ύψος που 
αντιστοιχεί στο μέρος της σύμβασης που 
ολοκληρώθηκε κατά το αντίστοιχο 
φορολογικό έτος. Το ποσοστό 
ολοκλήρωσης προσδιορίζεται είτε με 
αναφορά στην αναλογία δαπανών του 
έτους εκείνου σε σχέση με τις συνολικές 
εκτιμώμενες δαπάνες ή με αναφορά σε 
εκτίμηση εμπειρογνώμονα για το στάδιο 
ολοκλήρωσης στο τέλος του φορολογικού 
έτους.
3. Οι δαπάνες που συνδέονται με 
μακροχρόνιες συμβάσεις λογίζονται στο 
φορολογικό έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 36 
και 40 υπόκεινται σε απόσβεση από κοινού 
σε μια ομάδα στοιχείων ενεργητικού με 
ετήσιο ποσοστό 25% της βάσης 
απόσβεσης.

1. Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 36 
και 40 υπόκεινται σε απόσβεση από κοινού 
σε μια ομάδα στοιχείων ενεργητικού με 
ετήσιο ποσοστό 35% της βάσης 
απόσβεσης.

Or. en
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Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι όμιλοι εφαρμόζουν συνεπή και 
επαρκώς τεκμηριωμένη μέθοδο 
καταγραφής των ενδοομιλικών 
συναλλαγών. Οι όμιλοι μπορούν να 
τροποποιήσουν τη μέθοδο μόνο για 
έγκυρους εμπορικούς λόγους στην αρχή 
του φορολογικού έτους.

διαγράφεται

4. Η μέθοδος καταγραφής των 
ενδοομιλικών συναλλαγών πρέπει να 
επιτρέπει τον προσδιορισμό όλων των 
ενδοομιλικών μεταβιβάσεων και 
πωλήσεων στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ 
κόστους και φορολογητέας αξίας.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνητές συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται με αποκλειστικό
σκοπό την αποφυγή της φορολογίας 
αγνοούνται για τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης.

Τεχνητές συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται με κύριο σκοπό την 
αποφυγή της φορολογίας αγνοούνται για 
τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενοποιημένη φορολογική βάση 
κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου 

1. Η ενοποιημένη φορολογική βάση 
κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου 
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κάθε φορολογικό έτος με βάση 
μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον 
καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του 
μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος 
έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση 
βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων,
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:

κάθε φορολογικό έτος με βάση 
μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον 
καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του 
μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος 
έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση 
βαρύτητα στους συντελεστές εργασίας και 
στοιχείων ενεργητικού:

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΒάσηΦορ/κήΕνοπ.
Ενεργητικό

Ενεργητικό
3
1

νεργαζομένωΑρ.
νεργαζομένωΑρ.

2
1

Μισθοδοσία
Μισθοδοσία

2
1

3
1

Πωλήσεις
Πωλήσεις

3
1A Μερίδιο Ομίλου

A

Ομίλου

A

Ομίλου

A

Ομίλου

A



















Τροπολογία

Φορ/κήΕνοπ.
Ενεργητικό

Ενεργητικό
νεργαζομένωΑρ.

νεργαζομένωΑρ.
2
1

Μισθοδοσία
Μισθοδοσία

2
1A Μερίδιο Ομίλου

A

Ομίλου

A

Ομίλου

A


















2
1

2
1

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 95 διαγράφεται

Σύνθεση του συντελεστή πωλήσεων
1. Ο συντελεστής πωλήσεων συνίσταται 
από τις συνολικές πωλήσεις ενός μέλους 
του ομίλου (συμπεριλαμβανομένης 
μόνιμης εγκατάστασης η οποία λογίζεται 
υπάρχουσα δυνάμει του άρθρου 70 



PE475.872v01-00 12/16 PA\882659EL.doc

EL

παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο), ως 
αριθμητή, και από τις συνολικές 
πωλήσεις του ομίλου, ως παρονομαστή.
2. Ως πωλήσεις νοείται το προϊόν των 
συνολικών πωλήσεων αγαθών και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά τις 
εκπτώσεις και επιστροφές, χωρίς φόρο 
προστιθέμενης αξίας, άλλους φόρους και 
δασμούς. Τα απαλλασόμενα έσοδα, οι 
τόκοι, τα μερίσματα, τα δικαιώματα και 
το προϊόν της διάθεσης πάγιων στοιχείων 
ενεργητικού δεν περιλαμβάνονται στον 
συντελεστή πωλήσεων, εκτός εάν 
πρόκειται για έσοδα που 
πραγματοποιούνται κατά τη συνήθη ροή 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 
Δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις αγαθών 
και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο 
εσωτερικό του ομίλου.
3. Οι πωλήσεις αποτιμώνται σύμφωνα με 
το άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 96 διαγράφεται

Πωλήσεις ανά προορισμό
1. Οι πωλήσεις αγαθών περιλαμβάνονται 
στον συντελεστή πωλήσεων του μέλους 
του ομίλου που βρίσκεται στο κράτος 
μέλος, όπου καταλήγει η αποστολή ή η 
μεταφορά των αγαθών στο πρόσωπο που 
τα αποκτά. Εάν ο τόπος αυτός δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί, οι πωλήσεις αγαθών 
καταλογίζονται στο μέλος του ομίλου το 
οποίο βρίσκεται στο κράτος μέλος του 
τελευταίου τόπου που εντοπίστηκαν τα 
αγαθά.
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2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
πωλήσεων του μέλους του ομίλου που 
βρίσκεται στο κράτος μέλος, όπου 
πράγματι παρέχονται οι υπηρεσίες.
3. Εάν απαλλασσόμενα έσοδα, τόκοι, 
μερίσματα και δικαιώματα, καθώς και το 
προϊόν διάθεσης στοιχείων ενεργητικού, 
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
πωλήσεων, καταλογίζονται στον 
δικαιούχο.
4. Εάν δεν υπάρχει μέλος του ομίλου στο 
κράτος μέλος όπου παραδίδονται τα 
αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες ή εάν 
παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται 
υπηρεσίες σε τρίτη χώρα, οι πωλήσεις 
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
πωλήσεων όλων των μελών του ομίλου 
κατ’ αναλογία των οικείων συντελεστών 
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού.
5. Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός 
μέλη του ομίλου στο κράτος μέλος όπου 
παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι 
υπηρεσίες, οι πωλήσεις περιλαμβάνονται 
στον συντελεστή πωλήσεων όλων των 
μελών του ομίλου που βρίσκονται στο εν 
λόγω κράτος μέλος κατ’ αναλογία των 
οικείων συντελεστών εργασίας και 
στοιχείων ενεργητικού.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει πράξεις για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά 
με τον υπολογισμό των συντελεστών 
εργασίας, στοιχείων ενεργητικού και 
πωλήσεων, την κατανομή εργαζομένων 
και δαπανών μισθοδοσίας, στοιχείων 
ενεργητικού και πωλήσεων στον 

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει πράξεις για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά 
με τον υπολογισμό των συντελεστών 
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού, την 
κατανομή εργαζομένων και δαπανών 
μισθοδοσίας και στοιχείων ενεργητικού 
στον αντίστοιχο συντελεστή, καθώς και 
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αντίστοιχο συντελεστή, καθώς και την 
αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού. Οι
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 2.

την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 131 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία επί 
πέντε φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη 
αυτής της αρχικής περιόδου, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα για διαδοχικές περιόδους τριών 
φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβάλει 
δήλωση διακοπής. Η δήλωση διακοπής 
μπορεί να υποβληθεί από φορολογούμενη 
εταιρεία στην οικεία αρμόδια αρχή ή, στην 
περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής περιόδου 
ή μιας επόμενης περιόδου.

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία επί 
τρία φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη αυτής 
της αρχικής περιόδου, η μεμονωμένη 
φορολογούμενη εταιρεία ή ο όμιλος 
εξακολουθεί να εφαρμόζει το σύστημα για 
διαδοχικές περιόδους τριών φορολογικών 
ετών, εκτός εάν υποβάλει δήλωση 
διακοπής. Η δήλωση διακοπής μπορεί να 
υποβληθεί από φορολογούμενη εταιρεία 
στην οικεία αρμόδια αρχή ή, στην 
περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής περιόδου 
ή μιας επόμενης περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 122 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κύρια φορολογική αρχή μπορεί να κινεί 
και να συντονίζει τη διαδικασία ελέγχου 

Η κύρια φορολογική αρχή μπορεί να κινεί 
και να συντονίζει τη διαδικασία ελέγχου 
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των μελών του ομίλου. Η διαδικασία 
ελέγχου μπορεί επίσης να κινηθεί κατόπιν 
αιτήσεως μιας αρμόδιας αρχής.

των μελών του ομίλου. Η διαδικασία 
ελέγχου μπορεί επίσης να κινηθεί κατόπιν 
αιτήσεως μιας αρμόδιας αρχής στο κράτος 
μέλος στο οποίο έχει την έδρα του το 
μέλος του ομίλου.

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 123 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 123α
Φόρουμ ΚΕΒΦΕ – ένα όργανο επίλυσης 

διαφορών
Η Επιτροπή θα δημιουργήσει νέο φόρουμ 
ΚΕΒΦΕ, παρεμφερές προς το κοινό 
φόρουμ σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης
(JTPF), στο οποίο θα μπορούν οι 
εταιρείες και τα κράτη μέλη να εξετάζουν 
ζητήματα και διαφορές που αφορούν την 
ΚΕΒΦΕ. Το φόρουμ αυτό θα προσφέρει 
καθοδήγηση και θα αναγνωρίζεται ως
δικαστήριο, δυνάμει της δεύτερης 
παραγράφου του άρθρου 267 ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 

Η Επιτροπή, τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην 
έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
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που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεση 
περιλαμβάνει ανάλυση των επιπτώσεων 
της παρούσας οδηγίας επί των 
φορολογικών βάσεων των κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Η Επιτροπή αναλύει επίσης τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
ΚΕΒΦΕ επί της μετεγκατάστασης 
οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων 
εργασίας στην Ένωση. Η Επιτροπή 
αξιολογεί επίσης την πιθανότητα να 
φορολογούνται οι συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις σαν να ήταν εταιρείες, και 
όχι ως μη διαφανείς οντότητες. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης ανάλυση των 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 
που θα προέκυπταν εάν γινόταν 
υποχρεωτικό το σύστημα. Η έκθεση θα 
συνοδεύεται, εάν παραστεί ανάγκη, από 
τις αρμόζουσες νομοθετικές προτάσεις.

Or. en


